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CZY PODATEK OD WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI JEST SZANSĄ  
NA ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO? 
 
 

1. Wstęp 
 
Już od kilkunastu lat trwa w Polsce dyskusja nad wprowadzeniem po-

datku od wartości nieruchomości. Pomimo upływu czasu, w dalszym ciągu 
brak jednolitych poglądów dotyczących tego, czy warto taki podatek wpro-
wadzać i jakie skutki wywoła jego wprowadzenie. Z łatwością można zau-
ważyć bardzo dużą niechęć wśród podatników do wszelkich zmian w obecnie 
panującym systemie opodatkowania nieruchomości, która po części wynika    
z niewiedzy, a po części z obawy gwałtownego wzrostu opodatkowania nieru-
chomych składników majątku. Obawy te są tak silne, że większość podatni-
ków, nie wiedząc, co to jest kataster i podatek od wartości nieruchomości, jest 
przeciwna jego wprowadzeniu1. Ten fakt wydaje się być podstawową przy-
czyną braku reformy w tym aspekcie systemu podatkowego, aczkolwiek po-
trzeba wprowadzenia opodatkowania ad valorem w Polsce nie ulega wątpli-
wości, gdyż realizuje on jedną z podstawowych zasad podatkowych, tzw.  spra-
wiedliwość podatkową. Sprawiedliwość podatkowa wymaga, by podatek był 
płacony proporcjonalnie do wartości nieruchomości. Aktualnie w Polsce wy-
sokość obciążenia podatkowego nieruchomości jest uzależniona od powie-
rzchni (nieruchomości gruntowe i budynkowe) oraz od wartości służącej do 
obliczania utrzymania (budowle). Jednakże przyjęcie powierzchni za pod-
stawę opodatkowania prowadzi do paradoksu, gdyż podatnicy posiadający 
nieruchomości o tej samej powierzchni – z czego jeden apartament w centrum 
dużej aglomeracji, a drugi mieszkanie w kamienicy czynszowej na obrzeżach 

                                                 
*   Mgr, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki. 
1    L. Etel, Czy warto w Polsce wprowadzać podatek katastralny?, Nieruchomości 2004/11. 
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małej miejscowości – płacą podatek takiej samej wysokości, pomimo różnicy 
w wartości ich nieruchomości. Celem artykułu jest zobrazowanie zalet podat-
ku od wartości nieruchomości, a zarazem próba odpowiedzi na pytanie: czy 
podatek ten mógłby stanowić stabilne źródło dochodu samorządu terytorial-
nego?  
 
 

2. Pojęcie katastru a podatek od wartości nieruchomości 
 

Kataster to urzędowy opis gruntów i budynków służący do oznaczenia 
nieruchomości przy zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych oraz przy 
wymiarze podatku2. Podatek od wartości nieruchomości, nazywany także ka-
tastralnym, można określić jako podatek wymierzany na podstawie danych     
z katastru nieruchomości. Nieprawidłowe jest utożsamianie podatku z kata-
strem, aczkolwiek wynika to z faktu, iż historia katastru jest ściśle związana   
z opodatkowaniem nieruchomości. Pierwsze katastry powstały w starożytnoś-
ci, a znane są dzięki odkryciom archeologicznym, m.in. w dolinie Eufratu       
i Tygrysu, gdzie odnaleziono tabliczki z wypalonej gliny, na których opisano 
powierzchnie działek, prawa własności oraz zaklęcia, które miały chronić gra-
nice i właściciela3. Katastry istniały w starożytności (m.in. w Egipcie czy 
Rzymie), a także w średniowieczu. W Polsce w okresie rozbiorów kataster ist-
niał na terenie ówczesnych zaborów austriackiego i pruskiego, a także w okre-
sie międzywojennym. Plany pełnego wprowadzenia w życie opodatkowania 
ad valorem przerwała jednak II wojna światowa. Dopiero w 1947 r. wydany 
został Dekret o katastrze gruntowym i budynkowym4, wprowadzający jedno-
lity kataster gruntowy i budynkowy na całym obszarze Polski. Niestety brak 
odpowiednich aktów wykonawczych uniemożliwił wprowadzenie w życie po-
stanowień tego aktu prawnego. W 1955 r. został on zmieniony Dekretem o ewi-
dencji gruntów i budynków5. 

 
 

                                                 
2  Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, red. B. Pietrozolin-Skowrońska, Warszawa 1994, 

s. 307.  
3   W. Fedorowski, Ewidencja gruntów, PPWK, Warszawa 1974. 
4  Dekret z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym, Dz.U. z 1947 r.,    

Nr 61, poz. 344, ze zm. 
5  Dekret z dnia 23 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. z 1955 r., Nr 6,     

poz. 32, ze zm. 
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3. Obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce –  
wnioski de lege lata 

 
W obecnym kształcie opodatkowanie nieruchomości regulują: podatek od 

nieruchomości określony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych6, poda-
tek rolny regulowany w ustawie o podatku rolnym7 i podatek leśny zawarty   
w ustawie o podatku leśnym8. Konstrukcja opodatkowania nieruchomości      
w Polsce, pomimo zmian ustrojowych i politycznych, przetrwała praktycznie 
w niezmienionej formie od lat 70. ubiegłego wieku. Owa konstrukcja opiera 
się aż na trzech podatkach, zaś obowiązek podatkowy, co do zasady, wynika   
z faktu posiadania i użytkowania nieruchomości. Podatek od nieruchomości 
ma najszerszy zakres podmiotowy, gdyż oprócz gruntów, które są objęte rów-
nież podatkiem rolnym i leśnym, opodatkowuje także budynki i budowle.      
W celu wykluczenia wzajemnej sprzeczności, grunty podlegające opodatko-
waniu podatkiem rolnym lub leśnym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 
od nieruchomości, o ile wykorzystywane są do prowadzenia działalności rol-
niczej lub leśnej. Wadą takiego systemu opodatkowania nieruchomości są 
licznie istniejące preferencje podatkowe, które w literaturze obcojęzycznej 
określa się mianem tax expenditures9. Owe preferencje to przede wszystkim 
system ulg i zwolnień podatkowych, które w połączeniu z brakiem systemo-
wego powiązania bieżąco aktualizowanej ewidencji nieruchomości z wymia-
rem podatku powodują, że gminy nie uzyskują pełnych wpływów z tego ty-
tułu10. Na stosunkowo niskie dochody gmin z podatków obciążających nieru-
chomość, zwłaszcza z tytułu podatku rolnego, ma wpływ duża ilość zwolnień 
ustawowych (np. grunty kl. V i VI)11. Ponadto podatki obciążające nierucho-
mości pozostają względem siebie we wzajemnej konkurencji, gdyż to od spo-
sobu wykorzystywania nieruchomości (np. na cele mieszkalne czy rolnicze) 
zależy, którym podatkiem będzie obciążona. Bardzo preferencyjne opodatko-
wania nieruchomości rolnych i leśnych w stosunku do pozostałych rodzajów 
                                                 
 6 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j., Dz.U. z 2010 r.,      

Nr 95, poz. 613, ze zm. 
 7 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j., Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, 

ze zm. 
 8 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1682, 

ze zm. 
 9 Por. C. Cavalcanti, Z. Li-Swift, Why should we worry about tax expenditures?, Economic 

Policy, January 2003. 
10 T. Wołowiec, Kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, Sam. Ter. 

2005/ 9, s. 39. 
11 L. Etel, Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, Raport nr 155 (www.biurose. 

sejm.gov.pl), s. 2. 
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nieruchomości powoduje ucieczkę podatników od płacenia podatku od nie-
ruchomości na rzecz podatku rolnego12. O opodatkowaniu podatkiem rolnym 
danego gruntu decyduje jedynie spełnienie normy obszarowej – 1 ha, i nie jest 
nawet konieczne prowadzenie działalności rolniczej. 

System opodatkowania nieruchomości jest przestarzały i niedostosowany 
do aktualnie obowiązujących przepisów w krajach Unii Europejskiej, gdzie 
dominują systemy oparte na katastrze nieruchomości13. Polski system tylko w 
odniesieniu do budowli bierze pod uwagę wartość nieruchomości (amortyza-
cyjną lub rynkową) jako podstawę opodatkowania, opiera się zaś na opodat-
kowaniu powierzchni nieruchomości. Majątek w tych podatkach nie jest oce-
niany w pieniądzu, ale w metrach kwadratowych i hektarach – przeliczenio-
wych i fizycznych. Prowadzi to do paradoksu. To powierzchnia decyduje       
o wysokości obciążenia podatkowego, co powoduje, że podatki typu przycho-
dowego, jakimi bez wątpienia były podatek rolny i leśny14, a także typu przy-
chodowo-majątkowego, jakim był podatek od nieruchomości, na skutek licz-
nych zmian przeistoczyły się w podatki majątkowe, ale z elementami charak-
terystycznym dla podatków przychodowych. Skutkiem tego jest niedostoso-
wanie przedmiotu opodatkowania, jakim jest majątek, do podstawy opodatko-
wania, która przecież w żaden sposób nie odzwierciedla wartości danej nieru-
chomości.  

Innym problemem był przez długi czas brak jednolitej i wiarygodnej ewi-
dencji, umożliwiającej prawidłowy wymiar podatków obciążających nieru-
chomość15. Dopiero od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości16, które w założe-
niach było pierwszym krokiem do wprowadzenia w Polsce opodatkowania ad 
valorem. Ewidencja nieruchomości prowadzona w systemie informatycznym 
miała zawierać dane dotyczące nieruchomości, a pochodzące w szczególności 
z aktów notarialnych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz decyzji o zezwoleniu na budowę, a także z planu zagospodarowania 
przestrzennego, ewidencji prowadzonej przez urzędy skarbowe i Krajowej 
                                                 
12 G. Nowecki, Reforma systemu ewidencjonowania nieruchomości w Polsce. Kataster fiskal-

ny, cz. II., Prz. Pod. 1996/6, s. 25. 
13 Por. E. Ruśkowski (red.), Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, Białystok 

1997. 
14 A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2001,       

s. 206. 
15 L. Etel, Reforma opodatkowania nieruchomości w świetle proponowanych zmian ustawy      

o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o lasach, [w:] A. Po-
morska (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wyd. UMCS, Lublin 
2003, s. 406. 

16 Dz.U. z 2004 r., Nr 107, poz. 1138. 
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Ewidencji Podatkowej. Wprowadzenie ewidencji miało w znacznej mierze 
uporządkować sposób prowadzenia dokumentacji podatkowej, co należy 
uznać za zaletę. Podstawową wadą ewidencji był fakt, że dane o podatnikach   
i przedmiotach opodatkowania miały być zbierane przede wszystkim na pod-
stawie deklaracji składanych przez samych podatników, przez co niejednok-
rotnie dochodziło do nadużyć ze strony tych ostatnich, np. poprzez niezgła-
szanie do ewidencji podatkowej samowoli budowlanych czy domków letnis-
kowych na terenach działek rekreacyjnych. Kontrola, jaką przeprowadziła     
w tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli w roku 2009, ujawniła szereg niepra-
widłowości dotyczących pracy powiatowych kontrolerów budowlanych,         
a także wykazywanie się przez niektórych niezrozumiałą przychylnością        
w zakresie ustalania wysokości opłat legalizacyjnych, czy określania kategorii 
obiektu budowlanego, „co może wskazywać na występowanie mechanizmów 
korupcjogennych”17. Wprowadzenie ewidencji nieruchomości miało na celu 
stworzenie w gminach odrębnych od ewidencji gruntów i budynków rejestrów 
danych, niezbędnych do realizacji podatków obciążających nieruchomości. 
Jednak pomysł na przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, po-
mimo sfinansowania go ze środków z funduszy unijnych, został zaniechany18. 
Na skutek tego organy gmin mają duże trudności z ustaleniem, które z obiek-
tów nie zostały zgłoszone do opodatkowania, a to powoduje zmniejszenie 
wpływów budżetowych z tego tytułu. 

Kolejnym aspektem opodatkowania nieruchomości w Polsce jest nieroz-
wiązany problem opodatkowania rolnictwa i nieruchomości rolnych. Nie spo-
sób ukryć, że rolnicy z trudnych do określenia przyczyn natury politycznej 
stanowią uprzywilejowaną pod wieloma względami grupę obywateli. Rolnicy 
nie płacą na zasadach ogólnych podatku dochodowego, zatem podatkowi 
rolnemu „próbuje się nadać charakter przychodowo-dochodowo-majątkowy, 
czego wyrazem jest instytucja hektara przeliczeniowego”19. Nie ulega wątpli-
wości koniczność zmiany kryteriów wymiaru podatku rolnego oraz uwzględ-
nienie jego roli w gospodarce rynkowej, a także objęcie podatkiem dochodo-
wym przychodów generowanych przez rolnictwo – zarówno dla celów  fiskal-
nych, jak i sprawiedliwości podatkowej. 

Problemem, który w największym stopniu determinuje koniczność prze-
prowadzenia reformy opodatkowania nieruchomości, są stosunkowo niskie 
dochody podatkowe, jakie otrzymują gminy z tytułu tych podatków. W roku 
                                                 
17 Informacja o wynikach kontroli legalizacji samowoli budowlanych oraz prawidłowości pro-

wadzenia postępowań egzekucyjnych, NIK, Warszawa 2009, s. 16. 
18 L. Etel, 20 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – kilka refleksji, Prz. Pod. 2011/4,   

s. 23. 
19 L. Etel, Reforma systemu…, s. 3. 
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2008 wpływy z podatku leśnego nie przekroczyły 174 mln zł, zaś z podatku 
rolnego oscylowały w granicy 1 201 mln zł. Jednakże wysokość preferencji 
podatkowych20 w podatku rolnym wyniosła ponad 552 mln zł, co spowodo-
wane było przede wszystkim obniżeniem górnych stawek podatkowych, ale 
też zastosowaniem dużej ilości ulg i zwolnień oraz skorzystaniem z instytucji 
umorzenia. W podatku od nieruchomości wysokość preferencji podatkowych 
wyniosła ponad 1 854 mln zł (tab. 1). 

Podobnie kształtowały się wpływy z podatków obciążających nierucho-
mości w roku 2009, kiedy z powodu preferencji podatkowych gminy straciły 
ponad 451 mln zł z podatku rolnego i ponad 2 028 mln zł z podatku od nieru-
chomości (tab. 2).  

 
 

TABELA 1: Udział preferencji podatkowych w dochodach z podatków obciążających nieru-
chomości w 2008 r. 
 

Podatek 
w 2008 r. 

Wysokość 
uzyskanych 
dochodów 

(zł) 

Wysokość 
preferencji 

podatkowych 
(zł) 

Stosunek wysokości 
preferencji podatkowych 

 do wysokości 
otrzymanych dochodów 

 (%) 
Od nieruchomości 7 989 014 360,53   1 854 447 338,30  23,21 
Rolny 1 201 656 883,82      522 510 205,98 43,48 
Leśny    173 811 622,62         2 537 715,21     1,46 

 

Ź r ó d ł o: Oprac. własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetów gmin za IV kwar-
tały 2008 r., http://www.mf.gov.pl. 

 
 

TABELA 2: Udział preferencji podatkowych w dochodach z podatków obciążających nieru-
chomości w 2009 r. 
 

Podatek 
w 2009 r. 

Wysokość 
uzyskanych 
dochodów 

(zł) 

Wysokość 
preferencji 

podatkowych 
(zł) 

Stosunek wysokości 
preferencji podat-

kowych do wysokości 
otrzymanych dochodów 

(%) 
Od nieruchomości  8 480 167 207,78  2 028 536 153,25 23,92 
Rolny   1 214 314 927,41    451 621 307,82  37,19 
Leśny            180 740 614,15         2 524 371,10    1,40 

 

Ź r ó d ł o: Oprac. własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetów gmin za IV kwar-
tały 2009 r., http://www.mf.gov.pl. 

                                                 
20 Za preferencje podatkowe przyjęto: ulgi i zwolnienia, umorzenie zaległości podatkowych, 

ograniczenie górnych stawek podatkowych. 
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Dopiero rok 2010 przyniósł zmiany w tym zakresie i znaczne ogranicze-
nie preferencji podatkowych w podatku rolnym, gdyż straty gmin z tego tytu-
łu wyniosły nieco powyżej 58 mln zł. Preferencje podatkowe w podatku od 
nieruchomości pozostały jednak na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych        
i wyniosły ponad 2251 ml zł (tab. 3), aczkolwiek z roku na rok ich wysokość 
systematycznie rośnie, przede wszystkim za sprawą bardzo rozbudowanego  
katalogu ulg i zwolnień z tego podatku.  

 
 

TABELA 3: Udział preferencji podatkowych w dochodach z podatków obciążających nieru-
chomości w 2010 r. 
 

Podatek 
w 2010 r. 

Wysokość 
uzyskanych 
dochodów 

(zł) 

Wysokość 
preferencji 

podatkowych 
(zł) 

Stosunek wysokości 
preferencji 

podatkowych 
 do wysokości 

otrzymanych dochodów
 (%) 

Od nieruchomości  9 043 861 082,78 2 251 467 321,87  24,89 
Rolny      973 618 291,38      58 038 073,48    5,96 
Leśny            163 614 915,73        1 703 815,63    1,04 

 
Ź r ó d ł o: Oprac. własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetów gmin za IV kwar-
tały 2010 r., http://www.mf.gov.pl. 

 
 
Nie bez znaczenia jest też fakt bardzo małej wydajności fiskalnej podatku 

rolnego i leśnego. W porównaniu z podatkiem od nieruchomości, który jawi 
się jako stabilne i pewne źródło dochodów budżetu gmin, owe podatki nie sta-
nowią nawet 4% wszystkich dochodów (wykr. 1). Wynika to przede wszyst-
kim z preferencyjnych stawek podatku rolnego i leśnego, które ustalane są    
w oparciu o średnią cenę skupu żyta i średnią cenę skupu drewna, za pierwsze 
trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszanych w komuni-
kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wystarczy powiedzieć, że  
w obecnym roku podatkowym stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio      
94,10 zł od jednego hektara przeliczeniowego dla gruntów rolnych i 188,20 zł 
od jednego hektara przeliczeniowego gruntów pozostałych, zaś stawka w po-
datku leśnym to 34,02 zł od jednego hektara powierzchni lasu. Są to zatem 
podatki o symbolicznej wysokości, gdzie najwyższa stawka w podatku rol-
nym to niecałe 0,02 zł od metra kwadratowego powierzchni gruntu. 
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WYKRES 1: Udział podatków obciążających nieruchomość w dochodach własnych gmin         
w 2010 r. 
 
 

68,31%

28,15%

3,03% 0,51%

pozostałe dochody własne

podatek od
nieruchomości 

podatek rolny  

podatek leśny        

 
 

 
Ź r ó d ł o: Oprac. własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetów gmin za IV kwar-
tały 2010 r., http://www.mf.gov.pl. 

 
 

4. Proponowane kierunki reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce  
– wnioski de lege ferenda 

 
Przedstawione powyżej wady obecnego systemu opodatkowania nieru-

chomości przemawiają za koniecznością podjęcia działań zmierzających do 
jego zreformowania. Przy czym wprowadzenie opodatkowania ad valorem 
powinno być zwieńczeniem zmian, jakie muszą być wprowadzane stopniowo 
i w okresie wieloletnim. Czas ten powinien zostać wykorzystany do przygoto-
wania na pojawienie się nowego podatku zarazem systemu podatkowego, jak 
i obywateli. Reformy w tym zakresie nie powinny być wprowadzane w gwał-
towny sposób. Po pierwsze – dlatego, że sprawne funkcjonowanie nowego 
podatku będzie uzależnione od istnienia pełnej i wyczerpującej ewidencji po-
datkowej nieruchomości, której celem będzie przeprowadzenie powszechnej 
taksacji. Po drugie zaś – nie można zapomnieć, że podatek katastralny wywo-
łuje skrajne emocje wśród podatników, którzy obawiają się gwałtownego 
wzrostu obciążeń podatkowych. Szeroko zakrojone działania mające na celu 
poinformowanie opinii publicznej o konieczności reformy obecnego systemu 
opodatkowania nieruchomości są niezbędne dla jej skutecznego  przeprowa-
dzenia.  
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W pierwszym etapie reformy powinny nastąpić zmiany na gruncie regu-
lacji prawnych, poprzez dokonanie koniecznego ujednolicenia konstrukcji 
trzech podatków obciążających grunty. Dotyczy to zwłaszcza ustawowego 
sposobu określenia podmiotu podatku, zwolnień i ulg podatkowych, nierucho-
mości niepodlegających opodatkowaniu, kompetencji organów samorządo-
wych w zakresie kształtowania niektórych ich elementów oraz trybu i wa-
runków płatności21. Niezbędne wydaje się eliminowanie różnic w zakresie 
wysokości obciążenia podatkowego poszczególnych rodzajów nieruchomości. 
Urealnienie obciążenia podatkowego jest istotne zwłaszcza na gruncie po-
datku rolnego i leśnego, co można dokonać przede wszystkim poprzez stop-
niowe zwiększanie stawki. Wyrównywanie różnic w wysokości poszczegól-
nych podatków należy jednak rozłożyć w czasie, a to z uwagi na sygnalizo-
waną już specyfikę opodatkowania lasów i gruntów rolnych. Stopniowe zwię-
kszanie obciążenia podatkowego powinno zminimalizować zjawisko ucieczki 
przed opodatkowaniem i złagodzić wzrost obciążeń podatkowych po wprowa-
dzeniu opodatkowania ad valorem.  

Bezwzględnie należy powrócić do pomysłu wprowadzenia ewidencji 
podatkowej, gdyż przepisy zamieszczone w rozdz. 2a ustawy o podatkach       
i opłatach lokalnych są martwe22. Należy postulować reaktywację prac w za-
kresie zmian klasyfikacji gruntów i objęcie ewidencją wszystkich budynków. 
Wprowadzenie katastru fiskalnego, w którym znalazłyby się dane dotyczące 
wartości nieruchomości, to conditio sine qua non dla przeprowadzenia sku-
tecznej reformy. Bez dokładnej ewidencji organy samorządowe mają duże 
trudności z ustaleniem, które z obiektów nie zostały zgłoszone do opodatko-
wania, co powoduje zmniejszenie wpływów budżetowych z tego tytułu. Jest 
to zadanie czasochłonne i zarazem kosztowne, ale przecież możliwe do zreali-
zowania. Wystarczy wspomnieć, że podatek katastralny jest uznawany za naj-
powszechniejszy dochód samorządu we wszystkich państwach Unii Europej-
skiej, za wyjątkiem Szwecji, gdzie stanowi dochód budżetu państwa23. „Jedy-
nie w Polsce funkcjonuje w dalszym ciągu w wersji nienaruszonej, komuni-
styczny model opodatkowania nieruchomości w oparciu o jej powierzchnię,    
a nie wartość. W przebudowie systemu opodatkowania wyprzedziła nas już 
nawet Rosja, gdzie od kilku lat funkcjonuje kataster i podatek od gruntów 
oparty na wartości”24.  
                                                 
21  L. Etel, Reforma systemu…, s. 5. 
22  L. Etel, 20 lat ustawy…, s. 23. 
23 E. Norman, Ch.E. McLure Jr., Tax Policy in Sweden, [w:] R.B. Freeman, The Welfare 

State in Transition: Reforming the Swedish Mode, University of Chicago Press, January 
1997, s. 114. 

24 L. Etel, 20 lat ustawy…, s. 22. 
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Niezwykle istotne będzie także podjęcie działań zmierzających do ogra-
niczenia obecnie obowiązujących katalogów ulg i zwolnień w podatkach ob-
ciążających nieruchomości. Niektóre z nich nie mają żadnego uzasadnienia 
praktycznego, jak chociażby ulga w podatku rolnym dla żołnierzy odbywa-
jących zasadniczą służbę wojskową. Należy mieć na uwadze, że „wszelkie 
ulgi i zwolnienia podatkowe są niezgodne z zasadą równości wobec prawa 
podatkowego, przyczyniają się do nierównego traktowania podatników, kom-
plikują system podatkowy i podrażają jego koszty”25. Wraz z redukcją katalo-
gu ulg i zwolnień powinien być zwiększony udział organów samorządu tery-
torialnego w kształtowaniu lokalnych obciążeń podatkowych, zwłaszcza przez 
przyznanie samorządom możliwości stosowania nie tylko zwolnień, ale także 
ulg podatkowych. Przyznanie takich uprawnień radzie gminy stanowiłoby 
realizację postulatów zawartych w ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej 
Karcie Samorządu Lokalnego26. 

Powyższe zmiany będą stanowić znakomity punkt wyjścia, a zarazem 
podstaw do wprowadzenia w Polsce podatku od wartości nieruchomości. Po-
datek katastralny zastąpi obecnie obowiązujące trzy podatki obciążające nie-
ruchomości. Wprowadzenie jednego aktu prawnego określającego opodatko-
wanie nieruchomości zapewni wreszcie tak pożądaną jednolitą regulację, co 
powinno zapobiec uchylaniu się od płacenia podatku od nieruchomości, a tak-
że zniweluje obecnie panujące rozproszenie preferencji podatkowych w wielu 
ustawach. Zlikwidowanie archaicznych podatków rolnego i leśnego spowo-
duje, że przedmiotem opodatkowania ad valorem zostaną objęte także nieru-
chomości leśne i rolne. Najważniejszą reformą nowego podatku będzie zmia-
na podstawy opodatkowania, którą w podatku katastralnym powinna być war-
tość nieruchomości wyliczona na podstawie danych z katastru fiskalnego. Pra-
widłowe przeprowadzenie wcześniejszych etapów reformy, w szczególności 
urealnienie aktualnych obciążeń podatkowych, powinno zminimalizować ry-
zyko wystąpienia problemu oderwania wielkości obciążenia podatkowego od 
dochodów podatnika. Wzorem państw, w których po wprowadzeniu podatku 
katastralnego ten problem wystąpił, można zaproponować katalog ulg dla 
osób o niskich dochodach, zwłaszcza emerytów i rencistów27.  

Nowa konstrukcja opodatkowania nieruchomości przyniesie ze sobą po-
zytywne aspekty dla samorządu terytorialnego i dla systemu finansów lokal-
nych. W literaturze podkreśla się, że system, w którym znaczna część docho-

                                                 
25  T. Wołowiec, Kierunki…., s. 41. 
26  Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607, z późn. zm. 
27 M. Popławski, Podatek katastralny w odbiorze opinii publicznej, [w:] L. Etel (red.), Rola 

katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości, Białystok 2001, s. 51. 
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dów budżetu gminy pochodzi ze źródeł własnych, jest korzystny dla samo-
rządu terytorialnego. Wprowadzony podatek od wartości nieruchomości po-
winien być stabilnym i wydajnym źródłem dochodów samorządu terytorial-
nego, co w dużym stopniu wpłynie na poprawę autonomiczności ich budże-
tów28. Szczególnie istotne jest to, że środki te nie będą przekazywane z budże-
tu państwa w formie dotacji czy subwencji, ale będą zaliczane do dochodów 
własnych, a to niesie ze sobą co najmniej dwa pozytywne aspekty. Po pier-
wsze – wyposażenie samorządu w nowe źródło dochodów własnych wzmocni 
jego pozycję w państwie, a co za tym idzie: zmniejszy presję na ciągle defi-
cytowy budżet państwa29. Po drugie – zwiększenie dochodów własnych samo-
rządu terytorialnego, na które w odróżnieniu chociażby od dotacji celowych 
organy władzy lokalnej będą miały wpływ, przyczyni się do efektywniejszego 
wykorzystywania źródeł zasilających i zmniejszenia wydatków, a to za spra-
wą wyróżnianego w literaturze zagranicznej tzw. flypaper effect30. Efekt „lepu 
na muchy” zakłada, w dużym uproszczeniu, że dochody, jakie samorząd 
otrzymuje z budżetu państwa, stymulują wzrost wydatków, jako że będąc 
źródłem dochodów jednostki samorządu, są wydatkowane mniej racjonalnie 
niż środki pochodzące z dochodów własnych. Każdorazowy wzrost dotacji 
powoduje wyższe wydatki, niż ma to miejsce w przypadku wzrostu dochodów 
własnych, ponieważ stosunkowo wysoki poziom państwowych obciążeń po-
datkowych powoduje skłonność do wyższych wydatków ze środków pocho-
dzących z transferów z budżetu państwa. Zatem zwiększenie dochodów włas-
nych powinno ograniczyć wydatki, gdyż o wiele trudniej jest „podnosić wy-
datki, jeżeli trzeba je sfinansować przez podwyżkę podatków nakładanych na 
własnych wyborców, niż w sytuacji, kiedy posługujemy się pieniędzmi otrzy-
manymi z góry”31. W literaturze niejednokrotnie podkreśla się fakt niewiel-
kiego udziału dochodów własnych w budżetach samorządowych, tym bardziej 
że do dochodów własnych nie sposób zaliczać udziałów w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż 
podmiot nimi dysponujący nie ma wpływu na ich ustalanie32. Dzięki wprowa-
dzeniu podatku od wartości nieruchomości samorząd terytorialny uzyska sta-

                                                 
28  M. Weber, Decyduje wartość, Wspólnota 2001/1, s. 20. 
29 P. Swianewicz, Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów, Sam. Ter. 

2002/12, s. 4. 
30 Zob. J.R. Hines Jr., R.H. Thaler, The Flypaper Effect, The Journal of Economic Perspect-

ives 1995/4. 
31 P. Swianiewicz, Postulaty do nowej ustawy o dochodach samorządu. Naprawa finansów  

publicznych, Wspólnota 2002/1, s 18.  
32 W. Nykiel, Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wyd. UŁ, Łódź 1993,      

s. 26–27. 
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bilne źródło dochodów własnych, co spowoduje, że stanie się partnerem, a nie 
klientem władz wyższego szczebla mających swój udział w finansowaniu za-
dań publicznych33.  

 
 

5. Zakończenie 
 
Wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości korzystnie wpłynie na 

rolę i miejsce samorządu terytorialnego w systemie władzy. Nowe źródło do-
chodów samorządowych powinno wzmocnić pozycję samorządu i ograniczyć 
konieczność dotowania go w dotychczasowym zakresie, gdyż to na stabilnych 
dochodach własnych powinna opierać się struktura finansów samorządowych. 
Dzięki temu wprowadzenie podatku katastralnego korzystnie wpłynęłoby tak-
że na finanse publiczne, gdyż ograniczyłoby konieczność dotowania samo-
rządu w dotychczasowym zakresie. Innym pozytywnym aspektem opodatko-
wania ad valorem jest ograniczenie spekulacji gruntami i – co za tym idzie – 
obniżenie ich ceny w dłuższej perspektywie czasu. Wypada mieć nadzieję, że 
ustawodawca w końcu dokona zmian w strukturze opodatkowania nierucho-
mości, tak aby mogły one korespondować z regulacjami obowiązującymi       
w Unii Europejskiej, a zarazem przyczynić się do urzeczywistnienia podsta-
wowej zasady prawa podatkowego – sprawiedliwości podatkowej, która         
w obecnym systemie opodatkowania nieruchomości nie jest realizowana. 
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IS THE PROPERTY VALUE TAX AN OPPORTUNITY 
TO INCREASE THE INCOME OF LOCAL GOVERNMENT? 

 

(S u m m a r y) 
 

The property value tax has been suggested to introduce in Poland for a long time. 
However, according to different reasons, reform of the taxation of real estate was not 
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introduced till now. In this article the defects of current property tax structure will be 
shown. What is more, areas that need reforms will also be pointed out. The benefits of tax 
in a form of ad valorem will be shown. The introduction of new tax would be an 
advantage for local government and would also strengthen its position in the state. 
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